
 

Polskie Towarzystwo 
Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii 
 

KRS: 0000154520; NIP: 5272097275; REGON: 001085458 
KONTO BANKOWE: 47 1240 6218 1111 0000 4614 8793  

ul. Niedźwiedzia, nr 29B, 02-737 Warszawa, Polska 
www.anestezjologia.org.pl 

 
Adres do korespondencji:  

KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 
COLLEGIUM ŚW. MARII MAGDALENY 

ul. Świętej Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań 
tel./faks (61) 852 66 87, e-mail: anestezjologia@ump.edu.pl 

Sekretariat: mgr Aneta Antoniewska 
 
ZARZĄD GŁÓWNY 
Członek Zarządu – Prezes:  
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bronisław Kusza 
Członek Zarządu - Prezes poprzedniej kadencji:  
prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik 
Członek Zarządu - Prezes elekt: 
prof. dr hab. n. med. Janusz Czesław Andres 
Członek Zarządu – Sekretarz: 
dr hab. n. med.  Mariusz Piechota 
Członek Zarządu – Skarbnik: 
dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska  
Członek Zarządu - Redaktor Naczelny czasopisma 
"Anaesthesiology Intensive Therapy": 
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk 
Członkowie Zarządu: 
Prof. dr hab. n. med. Romuald Lango 
Prof. dr hab. med. Łukasz Krzych  
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur 
 

 

Poznań, 10 grudnia 2020 r. 
 

 

Dyrektor Małgorzata Zadorożna 

Departament Rozwoju Kadr Medycznych 

ul. Miodowa 15; 00-952 Warszawa 

sekretariat: (22) 634 98 58 

e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl  

 

Szanowna Pani Dyrektor,  

 

W związku z otrzymaniem w dniu 8 grudnia 2020 r. pismem Pani Dyrektor CEM Pani prof. 

Beaty Pepłońskiej (w załączeniu), będącym odpowiedzią na moje pismo z dnia 20 listopada 2020 

r. (w załączeniu), w którym moim zdaniem nie udzielono jednoznacznej i wyczerpującej  

odpowiedzi na jedno z pytań (oraz de facto nie ustosunkowano się do przedstawionego problemu) 

pozwalam sobie zwrócić się – zgodnie z sugestią - do Pani Dyrektor o jednoznaczne stanowisko 

na zadane pytanie, które brzmi:  

1. Czy Certyfikat PTAiIT potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2–

4 art. 33 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu może 



być przez PTAiIT wydawany w przypadku, kiedy określony lekarz, który zgłosił się do jednego 

z egzaminów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 (dokładnie: European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care 

(Examination) Part II), którego część miała się odbyć w 2020 r. i nie odbyła się w 

wyznaczonym terminie ze względu na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 oraz ryzykiem 

zachorowania na COVID-19, ale egzamin ten odbył się w terminie do dnia 31 października 

2020 r. w przypadku innych lekarzy (np. w formie on-line)? 

 

Celem lepszego zrozumienia tematu przedstawiam również aktualny stan faktyczny związany z 

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (Examination) Part II: 

ü W związku z pandemią COVID-19, 9 sesji egzaminacyjnych zostało anulowanych lub 

przeniesionych na inny termin) (https://www.esaic.org/education/edaic/part-ii-oral/part-ii-

calendar/ ): 

- Madryt (7-8 marca 2020) zmieniono termin na Madryt (18 - 20 grudnia 2020); 

- Hamburg (28 - 29 marca 2020) przeniesiony do Erlangen (1 - 4 października 2020); 

- Istambuł (4 - 5 kwietnia 2020) zmieniono termin na Istambuł (13 - 16 listopada 

2020); 

- Brazil – São Paulo 27 - 28 kwietnia 2020 – anulowany; 

- Uppsala (12 - 13 maja 2020) zmieniono termin na Uppsala (8 - 9 grudnia 2020); 

- Maastricht 16 - 17 maja 2020 przeniesiony do Aten (23 - 26 października 2020); 

- Barcelona (13 - 14 czerwca 2020) przeniesiony do Walencji (18 - 20 Września) i do 

Madrytu (18 - 20 grudnia 2020); 

- Zurych (26 - 27 czerwca 2020) przeniesiony do Wiednia (28 - 31 sierpnia 

2020)       ; 

- Warszawa (4-5 lipca 2020) przeniesiony do Bukaresztu (6 - 9 listopada 2020).  

ü Pozostałe sesje egzaminacyjne odbyły się zgodnie z planem lub mają się zgodnie z nim 

odbyć: 

- Wiedeń (28-31 sierpnia 2020); 

- Walencja (18-20 września 2020); 

- Erlangen (1-4 października 2020); 

- Porto (8-10 października 2020); 

- Ateny (23-26 października 2020); 

- Bukareszt (6-9 listopada 2020); 

- Istambuł (13-16 listopada 2020); 

- Uppsala (8-9 grudnia 2020); 

- Madryt (18-20 grudnia 2020). 

 

Dodatkowo należy podkreślić, iż w związku z upływem czasu możemy mieć aktualnie do czynienia 

z różnymi sytuacjami, niekiedy dość kuriozalnymi. Przykładowo, gdy osobie mającej pierwotnie 



zdawać w Warszawa (termin 4-5 lipca 2020) zaproponowano przeniesiona do Bukaresztu (nowy 

termin 6 - 9 listopada 2020) i osoba ta: 

- nie wyraziła na to zgody (z różnych powodów, w tym niezależnych od niej); 

- wyraziła zgodę, ale nie przystąpiła do egzaminu; 

- wyraziła zgodę, przystąpiła do egzaminu i nie zaliczyła go; 

- wyraziła zgodę, przystąpiła do egzaminu i zaliczyła go. 

 

Biorąc pod uwagę powyższy uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do mojej prośby, w 

szczególności proszę o uzasadnienie przyjętego stanowiska, co pozwoli na rozwianie 

pojawiających się w korespondencji do Towarzystwa wielu wątpliwości. 

 

z poważaniem 

 

                                                                                  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza 

Prezes PTAiIT 


